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Klasseninformatie
Bij deze Nieuwsbrief is een bijdrage van groep 1/2A toegevoegd.
U kunt de bijlage ook vinden op onze site in de rubriek KLASSENINFORMATIE.
De volgende keer zal groep 1/2B een bijdrage verzorgen.
Gewonnen!
Woensdag 30 mei werd het voetbaltoernooi gehouden. Het eerste team van de meisjes en het eerste
team van de jongens werden beide kampioen van Medemblik en omstreken. Gefeliciteerd met het
succes!
Het tweede jongens-team was minder fortuinlijk, maar hebben gewoon lekker gevoetbald.
Luizencontrole
Inmiddels hebben de controles plaatsgevonden. Het is allemaal goed verlopen.
Indien u ook mee wilt helpen met de luizencontrole in de groep van uw kind of wilt helpen in
meerdere groepen, meldt u dan aan bij Ceccely, telefoonnummer 06-55725402.
Catecheseproject LUCHT
In de week van 11 juni zullen we in alle groepen aan de slag gaan met het project over lucht. Bij deze
Nieuwsbrief is een ouderbrief toegvoegd.
Groepssamenstelling
In de volgende Nieuwsbrief treft u alle informatie over het volgend schooljaar aan.
Vakleerkracht gym!
Volgend schooljaar zullen de groepen 3 t/m 8 niet één keer per week gymnastiek krijgen van een
vakleerkracht gymnastiek, maar twee keer. Op maandag en vrijdag zal een vakleerkracht van
Sportservice West-Friesland de gymlessen gaan verzorgen.
De leerlingen van de groepen 5A en 5B zullen samen gymmen.
CITO-toetsing
In de maand juni worden in alle groepen CITO-toetsen afgenomen. Om de zeven verschillende
toetsen af te kunnen nemen, hebben we alle weken van juni hiervoor nodig. Ook tijdens de week van
de Avondvierdaagse moeten we dus toetsen.
We proberen dit zoveel mogelijk te vermijden, maar we ontkomen hier niet aan.
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Avondvierdaagse
Er zullen weer veel leerlingen gaan meelopen. In totaal doen 105 leerlingen van onze school mee.
Wat wel opvalt is dat weinig leerlingen uit de groepen 1 en 2 meedoen met dit loopfestijn.
In de vorige nieuwsbrief stond al informatie over dit loopfestijn, maar hieronder is de laatste
informatie toegevoegd.
Kamp
Van 11 t/m 13 juni gaat groep 8 op kamp. Leerkrachten en ouders die gaan begeleiden zijn al een
paar keer bij elkaar geweest. Het zal weer een gezellig kamp gaan worden.
Verkeersexamen
Groep 8 heeft het praktijk- en theorieverkeersexamen gefietst en gemaakt. Iedereen is geslaagd!!
Zeilclinics
De groepen 5, 6, 7 en 8 hebben vorige week vrijdag in de Oosterhaven zeilclinics gehad.
Nieuws uit de kleuterbouw
We zijn met het thema ‘Vervoer’ precies op de helft. We praten veel over vervoersmiddelen, de
letter ‘t’ van trein en tram en taxi. We hebben een leuk liedje over deze letter op de melodie van ‘Zeg
ken jij de mosselman’: zeg ken jij de letter t (‘tuh’), van trein van tram van taxi. We tellen kinderen
die in en uit de bus stappen met als doel om door te kunnen tellen vanaf bijvoorbeeld 6. Ook praten
we over de regels in het verkeer.
Afgelopen vrijdag hadden wij een geweldig gezellige verjaardag. Wat een vrolijk gezicht al die
verklede en vrolijke kinderen. De kinderen hebben lekker gegymd, film gekeken en chips gegeten en
in het lokaal van groep 1-2A geknutseld en gespeeld. Bedankt voor alle mooie leuke cadeaus en
tekeningen.
Woensdag 13 juni gaan we met de kleuters op schoolreis naar speeltuin Neshof in Onderdijk. De
kinderen hoeven geen eten en drinken mee deze dag en de schooltijden blijven ongewijzigd. U krijgt
hier nog bericht over, via school en via de klassenouder.
Afgelopen week is in groep 1-2A bij juf Karin Evan Weel gestart. Veel plezier bij ons in de klas, Evan.
Schoolreisje groepen 1 en 2
Woensdag 13 juni is het voor ons zover, wij gaan naar de speeltuin in Onderdijk met alle kleuters van
de groepen 1-2A en 1-2B!
We starten in de kring om 8.30 uur. We vertrekken rond 08.45 uur van school en zijn aan het eind
van de ochtend weer terug. Deze dag gelden dus de gewone schooltijden.
De ouders hebben een mail hierover ontvangen.

Schoolreisjes
Op onze site zijn de foto’s te vinden.
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Voor de kinderen die de Avondvierdaagse lopen.
Hier volgen nog enkele mededelingen voor alle kinderen (en hun ouders) die meedoen aan de
avondvierdaagse.
-

-

-

-

-

De avondvierdaagse wordt gehouden van maandag 4 juni tot en met donderdag 7 juni a.s.
Kinderen die de 5 km-tocht lopen melden zich bij de juf en/of ouder op de speelplaats bij de
glijbaan.
Kinderen van de groepen die de 10 km lopen melden zich op de andere speelplaats bij een juf
of meester.
Iedereen moet zich persoonlijk aanmelden, laat dus bij het aanmelden even je gezicht zien.
Op die manier kunnen we controleren of alle kinderen echt aanwezig zijn.
Ook dit schooljaar moeten de kinderen zich ook persoonlijk afmelden op het schoolplein met
de glijbaan. Na het afmelden krijg je iets lekkers. Je krijgt alleen je medaille als je jezelf hebt
afgemeld op maandag, dinsdag en woensdag.
De kinderen van de 10 km starten precies om 18.00 uur. De ouders die voor en achter lopen
dragen hesjes. De leerkrachten lopen in het midden.
De 5 km lopers starten meteen wanneer zij zich aangemeld hebben. Het is daarom
noodzakelijk dat zij onder begeleiding van een volwassene lopen. Aanmelden kan vanaf 18.15
uur tot 18.30 uur op het schoolplein met de glijbaan. Op donderdag kan je jezelf aanmelden
van 19.00 uur tot 19.15 uur.
Op donderdagavond starten de 5 km lopers om 19.00 uur en de 10 km lopers om 18.30 uur.
Aan het einde van de wandeling verzamelen we bij Medistad waar veel ouders staan te
wachten om hun kinderen bloemen aan te bieden.
Daar starten we voor het laatste stukje achter de muziek en de vlag aan!
Na afloop van de intocht gaat iedereen zijn medaille halen op school. De 5 km-lopers en ook
de 10 km-lopers gaan naar de bibliotheek in school. Daar moet je even goed kijken bij wie je
jouw medaille kunt ophalen.
Als je zelf snoep of drinken meeneemt gooi je natuurlijk geen papiertjes of blikjes op straat.
Als de voorste kinderen niet te hard gaan hollen en de achterste kinderen een beetje
doorlopen, lukt het aardig om de groep bij elkaar te houden. We zijn dan de eerste drie
avonden om ongeveer 20.00 uur weer bij school terug.
Blijf op wegen buiten de stad (als er geen fietspad is) goed aan de linkerkant van de weg
lopen.
Let op!!!! Sommige automobilisten racen keihard voorbij. We lopen niet op de spoorbaan.
Let op de aanwijzingen van de leerkrachten en de ouders.

Regels voor de 10 kilometer:
- Het is de bedoeling dat zowel de ouders als de leerlingen de aanwijzingen van de ouders met
een hesje opvolgen.
- Niet gaan inhalen.
- Bij de oversteekplaatsen wacht de voorste ouder tot de hele groep er is en dan pas
oversteken. Zo valt de groep niet uit elkaar.
- Er moet ongeveer 50 meter tussen de voorste en de achterste ouder blijven.
Veel plezier!
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voor nieuwsbrief aan ouders

Laura (9) zoekt een pleegouder die haar topografie wil overhoren en
Max (11) zoekt een pleegouder die denkt aan zijn gymspullen
Kom voor meer informatie
naar de bijeenkomst op 3 juli in het gemeentehuis
Op onze school hangt sinds kort een spandoek. Hiermee steunen wij de landelijke actie ‘doneer je
schoolhek’, bedoeld om het tekort aan pleegouders onder de aandacht te brengen, ook in
Medemblik.
In Nederland zijn meer dan 16.500 pleeggezinnen. Een pleegkind krijgt bij pleegouders de
mogelijkheid om (tijdelijk) in een gezin op te groeien en zich te ontwikkelen. Omdat wij vinden dat
elk kind die kans verdient, steunen wij deze actie. Er is namelijk een groot tekort aan geschikte
pleegouders en daar willen we graag wat aan doen.
Evelien, van Parlan Jeugdhulp: “We zijn op zoek naar supergewone mensen. Natuurlijk is
pleegzorg bijzonder, maar het zijn de vanzelfsprekende dingen die pleegouders bieden die het zo
bijzonder maken. Juist het delen van alledaagse zaken met elkaar, dát is de kracht van pleegzorg.”
Ouders die meer willen weten over pleegouder worden kunnen zich melden bij Parlan voor een
informatiepakket: https://www.parlan.nl/content/pleegzorg/informatiepakket-pleegzorg-aanvragen
Ook wordt er op 3 juli om 19.30 een vrijblijvende informatieavond georganiseerd in het
gemeentehuis te Wognum. U kunt zich hiervoor aanmelden via pleegzorg@medemblik.nl
De gemeente Medemblik werkt op het gebied van pleegzorg samen met: William Schrikker
Pleegzorg, Leger des Heils Pleegzorg en Pleegzorg van Parlan Jeugdhulp.
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